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الباب الثاىن
اإلطار النظري

طريقة الطبيعىةال.١
ةيطريقة الطبيعالمفهوم.أ

لطريقة هى الوسيلة الىت يتبعها املدرس لتفهيم التالميذ أى درس من ا
الدروس، ىف أي مادة من الواد أو هى اخلطة الىت يضها املدرس لنفسه قبل أن 

٢٠.تنفيذها ىف تلك احلجرة بعد دخوهلايدخل حجرة الدراسة، ويعمل على 

والطريقة الطبيعية هي طريقة من طرق تعليمية اللغوية اليت تطبيقها على وجه 

تعليم ستفادت منها برامج إوهي وسيلة من وسائل الىت . والقرائة واحملادثة والكتابة

.

ارتني وميكن للمدرس أن يطبق هذه الطريقة مله. ليست فيها فارقة احلائلة بينهما
ىف اطار احرازا لنتيجة املعينة ولزم للمدرس أن ميلك . أو اكثر ىف عملية التعليم

. قدرة خاصة ىف استخدام الطريقة الطبيعية
: ما األحوال الىت لزم أن يركز املدرس ىف استخدام طريقة الطبيعية فيها يلي أ

ات والتقليل البيئة اللغوية والكلمات السهلة والصورة والوسيلة اإللقاء الكلم
٢١.استخدام القواعد واملمنوع ىف إخطاء الطالب

يعود مبدأ إنشاء هذه الطريقة إىل أساس أن الشيء الطبيعى أفضل من 
. الشيء املتكلف
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لىت مير 

 .
اللغة ومهارتى فهم املسموع والكالم، وال تتطلب هذه الطريقة كتبا وال مواد لغوية 

.ة ىف املراحل األوىل ىف التعليم، كما التدرس القواعد على اإلطالقمقررة، وخباص
الشك أن املبدأ الذي قامة عليه الطريقة الطبيعية مبدأ جيد وسليم، غري أن 

. تطبيقه مل يكن سهال، ألنه يصعب تعليم لغة أجنبية اعتماد على قدرات املعلم
ناسبة وتنويعها وإدارة فاملعلم يتحمل العبء األكرب ىف اختبار املوضوعات امل

دي إىل انصرافه عن التدريس، وان كان ؤ احلوار وغري ذلك من األعباء الىت قد ت
كما يصعب تقومي أداء الطالب وضمان تقدمهم ىف التعلم نظرا . فادرا على ذلك

٢٢.لتفاوت قدرات املعلمني

،الطبيعيةةاملدخولسمTracy D Tellerل من يعود على هذه الطريقةأو 
هدف مناأل. يةالطبعية على إكتساب اللغة الثانبادئيةمب١٩٧٧عود ىف السنة تو 

ىاألخر اللغة م يستعمل على تعلتمث تطور و ي طور اللغة الفرجنيشلتهذه الطريقة 
وائل القرن التاسع عشر أمنعودتالطريقة هذه ،خرن اآلبيايف ٢٣.املىف الع

، امليـالدي
الطرائق اليت تعتمد على النظرات الفلسفية املنطقية وتقوم على الرتمجة

انطالقا من هذا املبدأ، بدأ التفكري يف التعليم اللغة الثانية على أساس من أن 
بناء على ذلك، فإن اللغة الثانية ينبغي . الشئ الطبعي أفضل من الشئ املتكلف

١٣٥- ١٣٤ص . ٢٠١١. : ماالنق.مهارة التدريس حنو اعداد مدرس اللغة اعربية الكفء. اوريل حبر الدين٢٢
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، وأن ترتب املواد اللغوية والعلمية 
.

ولكي تتحقق هذه األمور، ينبغي أن يفهم املتعلم املنطوق أوال، مث يتحدث 

وينبغي على املعلم أن ال يعلم القواعد للمتعلم إطالقا، لكن يتعلمها . طفلال
نتيجة تعرضه اليومي للغة املنطوقة، وقراءاته املكثفة؛ حيث يتوصل إىل هذه 

٢٤.القواعد بنفسه من خالل مواقف طبيعية، وسياقات غري مصنوعة

اللغة ةصل على اكتسابتحتأن املهارة اللغه هىطالح هذه االطريقةصامل
املركز هذه الطريقة هى املعىن . ، من تعلم  التعلم النظام العقل تعدداة

٢٥.اإلتصال من صحيح الكالم

األهدف عن طريقة الطبيعية.ب
إن تطبيق من طريقة الطبيعية ليست هلا فرق بعيد بتطبيق من طريقة املباشرة، 

.املباشرة، وكذالك األهدافهاوكل ما كمن ىف طريقة الطبيعية وهو كمن ىف طريقة 

وأهم اهلدف من هذه . مثل الناطقني) لغة العربية(

.٢٦

طريقة الطبيعيةاملدخول ال.ج
حقيقة اللغة.١

. بني احلقيقة اللغة و تركز على الرتفع املعىنهو أن يهذه الطريقة يف التطور 
الرتكيب . . يةمهة التعلماألاملفردات 

٥١م ، ص ٢٠٠٢، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٢٤
يرتجم من ٢٥
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٢٧.اللغة يرتكز على ان الكلمة يبني على حتصيل الرسالة الىت تعرف الناس

األساس القواعد الطريقة الطبيعية هى اللغة يصور االساليب اإلتصال، ان 
وهلذاحلال، نستطيع على ان ينظر اإلتصال . يرسل املعنىى واملقصود والرسالة

.الوظيفة اللغة األول
حقيقة التعليم اللغة .٢

الطريقة الطبعية تتعلق على تعلم اللغة الىت تتبني من خالل اخلمس يظن
:املؤظن األ

يميةوالتعليةفرضية اإلكتساب)أ
إن تعلم لغة أجنبية يعىن أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة 
غري لغته األوىل الىت تعلمها ىف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األم، أى 
قادرا على فهم رموزها عندما يسمع إليها، ومتمكنا من ممارستها كالما 

: ني إن تعلم اللغة يتم على مستوي: وقراءة وكتابة، وبعبارة أخرى تقول 
.اللغةهذهتوظيف : إاوهلما 

هنا جمموع العملية النفسية و الرتبوية الىت اللغة
تسهم ىف تنمية قدرة الطالب على ممارسة املهارات اللغوية املختلفة طبعا 

٢٨ملستوى معني من األداء

الطبيعيةملتتابعةالفرضية ا)ب
،من قواعد كتساب اللغةإالنظام الطبيعية أن يف، هذه الفرضيةيف 

اخلطيئة اللغة يظّنها .املقدراللغة مثال أن املخططات تواعد على حمطط 

٢٧Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan. Metodologi Pengajaran Bahasa. Angkasa: Bandung. Hal ١٧٧
. ايسيسكو: منشورات املنظمت اإلسالمى للرتبية ةالعلوم والثقافة. . محد طعيمةحممود كاما الناقة و الرشيدى ا٢٨
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هذه الفرضية تقول أن الرتكيب حيصل يف السابق، . 
٢٩.من أخرىسرعة

رقابيةفرضية امل)ج
يستخدم للمراقب ي م العقليالتعلأن احلصولالفرضية الراقبة تقول 

ذا من إد ايضا،األبع. هلا الفائدةالتقليدى يةميالعملية التعل. فقد
.احلاصلالنظام حصولاللغة الثاىن لإلتصال فاألصوات من يستخدم

واردات الفرضية ال)د
اإلكتساب مهارة الكالم والكتاب بعد أن هذه الفريضة تقول، 

تقدم املفهوم ى غى علىهذا احلال ينبف. والكتابفهم اللسان إكتساب ال
ل التعلم حيصن أعلى ضغطوايضا ىف هذه الفرضية ي. اللسان والكتاب

.قدرةالتدرجيي يوافق على املدحل الذى يشمل ملادة العسر من املادة ال
فرضية زبدة الفعل)ه

يصّور اذإ. ىف إكتساب اللغة اجلديدة مهةاملتغري الطالب يئة أن اهل
أن يقبل على الطالبعلى الزبدة الفاعل ، اهليئة السالب ال تعّرض 

ن يفعل اهليئة الصحيحة اذا أيقدر على . او عكسهممن بيئتهالواردات 
. ملعلم يقدر على ان يصنع الفصل الذى يبعد عن احلّس القلق والتشويق

ى علىعلم املتيقدر ال ينبغي املتعلم على ان يتكلم حىت تقدر به، :  منها
٣٠.إال يعكِّر اإلتصالةتهم، واملتعلم ال تقوِّم السييئأ

طريقة الطبيعية المّيزة امل.٣
فذالك الطريقة . مارسة الطفل ىف التعليم اللغة األممباألساس هذه الطريقة -

"الطريقة املمارسة"يسمى ب

٢٩Soedjono Djaedjowijoyo. lima pendekatan muthakir pembelajaran bahasa. Atmajaya: jakarta. ١٩٩٢.
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مها كمثل املتعلم، العملية تفعل يىف العملية التعل-
من خالل الكتابة واجلملاتت مث الكلماصو األول ىف تعلمها هي األ-

الصورة 
ىف هذه الطريقة يتصل (تعلم الكلمات هى مادة السابق الىت تعلم قبلها -

)مرارا
inferensiاملعىن واملقصود الكلمات من خالل -

اخلالصة
تصحيح السيئة اعد لو لقايستعمل وا عاسر ذا كان املتعلم إالقواعدال يعطي -

السابق فقد
لتحفيظ الكلمات من كلمات و تعاون املتعلم تقدم لمها املعجم يىف التعل-

جديد او تذكري احلفظ فقد
املادة يبدأ على تدول العالة اوالصورة مث يذكر املتعلم الكلمات الىت تتعلم -

على ذالك الصورة صحيحا
مبينة املادة يفعل -

.٣١

تقومي الطريقة الطبيعية.٤
)أ

ذه الطريقة هى  . 
:كما يلي

١٨٤- ١٨٣ص . ٢٠١٢. : ديفا فريس. Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab.علني نوها٣١
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إن طريقة الطبيعية أحسن لتعليم اللغة ألن كل فرد مدعو على عامل -
حقيقى أو فرض عليهم بكثرة اإلستماع والستخدام املرتادفات ىف 

احملادثة
إن الإلستماع واحملادثة والقرائة عند تعليم اغة األجنبية مهمة، اما -

اللغة، وإمنا القواعد عند تعليم ةالقواعد تكون ليست من شيئ مهم
.تكون مهمة عند ما ىف حتليل اللغة

عملية التعليمية بطريقة الطبيعية رائعة وسهلة على الطالب ىف تفهم -
٣٢.عن املادة ألن الكلمات ىف املادة تعلق بعامل أو عملية اليومية

.لنظرة إىل تعليم اللغة وتعلمها نظرة طبيعية، وهي أساس هذه الطريقةا-
جلانب املنطوق يف هذه الطريقة مهم لفهم اللغة فهما ا-

حقيقيا، وهذا مما يشجع املتعلمني على مواصلة التعلم، ويقود إىل 
.

فهم املسموع فالكالم، مث القراءة : -
ناسبة فالكتابة، مع احلرص على اختيار املواقف والعناصر اللغوية امل

ملستوى املتعلمني؛ يساعد على االستفادة من الدخل اللغوي بشكل 
.جيد ويقود إىل االكتساب احلقيقي للغة

.إكتساب اللغة اكتساب الطبيعي، وخباصة لدى األطفال-
العيوب عن الطريقة الطبيعية)ب

:ىف تعليمية اللغوية العربية، منهاالطريقة الطبيعية

٣٢Ulin nuha. Metode Pembelajaran super efektif. Jogjakarta: diva press. Hal ١٨٦
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-
ودون زاد مئسسي يؤدي إىل سعوبة . األجنبية، ال سيما على املبتدئني

االستفراغ عن اللغة األم أو الغة األصل
عامة، أن عملية التعليمية بني الطالب املدرس ىف اندنيسيا عقدت -

بتقلي
والقرائة واحملادثة جانبا

-
عامل من عوامل الصعوبة عن التطبيق الطريقة ) العربية(األجنبية 

٣٣.الطبيعية

وقت طويل جدا، قد يصل إىل تج إىل حتيةتعليمال-
.سنوات، مما يتطلب إنفاق أموال طائلة لعدد حمدودة من املتعلمني

إ-
.يف فهم كلمات حمدودة

نظرا لعدم كتب مدرسية، ومواد لغوية مقررة، واالعتماد على قدرة -
يصعب تقومي أداء الطالب، وضمان تقدمهم املعلم واجتهاداته، فإنه 

.يف التعلم
إن املبادئ الىت قامت عليها الطريقة الطبيعية مبادئ جيدة وسليمة، -

وهلذا حاول مؤيدو هذه الطريقة تقنني . غري أن تطبيقها مل يكن سهال
هذه املبادئ، وشرعوا يف البحث عن أساليب ممكنة التطبيق؛ فاهتدوا 

٣٤.، الىت هي موضوع حديثنا التايلإىل الطريقة املباشرة

٣٣Op. Cit. Ulin nuha. Hal ١٨٧
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:كما يلىطريقة الطبيعية هىت عن خطوا.٥
هي . بيئة اللغوية اذا كما التالميذ تدرسوان اللغة االمهىيصنع بيئة التعليم -

ن يستخدم املعلم او املتعلم  على للغة الألم قليلةأ
يف تعليمها، ينبغى املعلم على ان خيرت املفردات مث اجلملة وبعد ذالك، يعطى -

.تعلق على مادة السابقتمفردات اجلديدة الىت 
. يستعد صورة او بضائع اخلصة-
او ملزيد ةهدف املعجم هو لتخفيظ املفردات السابقأ.يستعد معجم-

املفردات اجلديدة
الن ). استخدم الرتكيب قليلة(-

.ىف استخدامه هو التصحيح اذا كانت املشكالت املتعلم
-

٣٥.الفكرة املتعلم ىف تعليم اللغة األم

يدخل املعلم إىل حجرة الدر -
.

من املوضوعات الىت تناسب املوقف، وميكن أن يشارك فيه موضوعايفتح -
.مجيع الطالب

احلديثيتدرج معهم يف-
.واملشاركة

وعلى املعلم أن يكون دقيقا يف اختيار كلمته وعبارته ومجله؛ حبيث أن -
.تكون مفهومة لدى اجلميع، ومهمة يف بناء لغة طبيعية وكفاية سليمة

-.٣٦
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االدوات املستخدم من طريقة الطبيعية.٦
املرتادفات-
احلوار-
األوراققطعة من -
القاموس-
القلم أو القلم الرصاص-

الكالم ومفاهيم عامةمهارة.٢
مفهوم املهارة.أ

ومم يساعد . املهارة هى األداء املتقن ىف الوقت واجلهد والقائم على الفهم
:على إكتساب املهارة أمور

فاملمارسة الزمة إلكتساب املهارة، وينبغى أن تتم املمارسة . املمارسة والتكرار)١
.واألداء

إذ من دون الفهم تصري املهارة أليه، التعني . الفهم وإدراك العالقات والنتائح)٢
.صاحبها على املواقف اجلديدة وحسن التصرف فيها

. التوجيه)٣

القدرة ا. القدرة احلسنة والتشجيع)٤
٣٧.الدارس من يتقنون املهارات، سواء من الزمالء أو من املدرس

والكالم ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن 

٣٨.املركبة املفيدةاجلملة : النحات 

٢٢٦- ٢٢٥ص ) ١٩٩٦.دمشق املنئرات جامعة.(٢ط .ىف طرائق تدريس اللغة العربية. حممود امحد سيد٣٧
٨٣٢ص ) ١٩٧٢. مكتبة افسالمية: تركيا. (٢٠ط . الوسيطاملعجم . معجم اللغة العربية٣٨
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اماالتعريف االصتالحى للكالم فهو ذلك الكالم املنطوق الذى يعرب به 
هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من شاعر : املتكلم عما ىف نفسه من 

رأي أوفكر، وما يريديزود به غريه من : واحاسيس، وما يزخر به عقله من 
ة ىف التعبري وسالمة ىف معلومات، أوحنو ذلك، ىف طالقة وانسياب مع صح

.األداء
ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن : 

وبناء ٣٩.شيئ له داللة ىف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل ىف ذهن املتكلم
على هذا، فإن الكالم الذى ليس له داللة ىف ذهن املتكلم أوالسامع، البعد  

.معىن هلاكالما، بل هى أصوات ال
طبيعة عملية الكالم.ب

"يعرف علماء النفس اللغة 
أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، ولذى ميكن هذه الصورة مرة أخرى ىف 

وعلى ". 
" لغة"يردد الكلمات دون أن يعىن مضامينها ال يسمى كالمة هذا فالبيغاء الذى 

والطفل الذى يردد الكلمات الىت يسمعها ممن حييطون به ال يسمى كالمه لغة إال 
٤٠.إذا كان مدركا ملدلول ما ينطق به

:يف طبيعة عملية الكالم ميكن الرتكيز على جانبني هامني مها
النمو اللغوى ىف جانب الكالم والنطق.١

فل حديث الوالدة، ال ميثل النطق عنده سو ردود فعل صوتية تصدر الط
.دون وعى ويال هدف

١٠٥. ص) ١٩٩٦. مكتبة النهضة : املصر. (٣ط . ١طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ج . إبرهيم دمحم عطا٣٩
٢٩ص . ٢٠٠٢. دار الفكر العرىب: القاهرة-مدينة نصر. تدريس فنون اللغة العربية. على أمحد مدكور٤٠
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ولعل أول . 
. صوت يصدره الطفل هو صرخة امليالد

نمية قدرة الطفل على لكالم واحلديث، فاالستعداد للغة خالل االهتمام بت
:الشفوية واحلديث والكالم يعىن أساسا

القدرة على التكلم دون تردد ملحوظ.أ
القدرة على نطق الكالم بوضوح.ب
.ت
القدرة على التكلم ىف مجل بسيطة.ث
القدرة على سرد قصة قصرية عند مساعها.ج
القدرة على التفكري واحلديث بشكل متصل ومرتابط.ح

الطبيعة الصوتية للكالم وكيفية تنميتها.٢

صوت املعلم وطريقة احلديث واستخدامه للمفردات كلها تؤثر على نوعية 
فالصوت املنخفض الذى ال يسمع أو العايل املثري، بسبب اضطراب . التكلم

.عند الطفل بضعف من فاعلية التعلم

. رتتيب يشتت ذهن التلميذ ويضعف من قابليتة للتعلموالصوت ال
والكلمات حتمل معانيها ىف احلديث الشفوى من خالل صوت املتحدث 

. السامع، ووضوح النطق حيدد اآلجتاه فيما يقصده املتكلم
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فصوت املتكلم يكون ذو قيمة
ويتلون بشكل كاف ليكون معربا وواضحا ملن يتحدث اليهم ويشكل مناسب 

٤١.لنقل املشاعر والعواطف املختلفة للسامعني

ف تعليم مهارة الكالم ادأه.ج
هناك أهدف كثرية متنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشرتك 

عامة لتعليم الكالم وميكن أن العامة، وهناك أهدافمع أهدف اللغة العربية 
:نعرضها فيما يلى

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة )١
.وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

٢(
االقصرية واحلراكات الطويلةأن يدرك الفقر ىف النطق بني احلركات )٣
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النخوية املناسبة)٤
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة ىف العربية )٥

خاصة ىف لغة الكالم
أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية ىف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث )٦

ومتييز العدد واحلال ونظام ا
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة اعمره، ومستوى نضجه وقدراته، وأن )٧

يستخدم هذة الثروة ىف إمتام عملية اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه )٨

يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث الالجتماعى وطبيعة عمله، وإن 
العربية واإلسالمى

أن يعرب عن نفسه تعبريا وأضحا ومفهوما ىف مواقف احلديث البسيطة)٩

٢٤٤-٢٤٠ص . جامعة امللك سعود: سعود. علم اللغة النفسي. الدكت٤١
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١٠(
لفرتات زمنية مقبولة

من أنشطة اإلنسان 
:وحتقق أهدافه ومن ذلك

أن يطلب املتعلم شيئا ما)١
أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخص)٢
أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما )٣
أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة)٤
أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما للآلخرين)٥
ا)٦
أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم)٧
٤٢.أن يقضي حوائحه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال)٨

أمهية تعليم مهارة الكالم .د

والدليل . اللغة ىف األساس هى الكالم، اما الكتابة فهى حماولة لتمثيل الكالم
على ذلك ما يلى

ظهرت عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة يزمن طويل، حيث )١

٢(
عند دخول املدرسة

٣(

٤٣قة غري مكتوبةهناك بعض اللغة مالت منطو )٤

١٣١-١٣٠ص .٢٠٠٣.إيسسكو. . دمحم كامل الناقة٤٢
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:وذكر إبرهيم دمحم عطا عن أمهية تدريس مهارة الكالم
خصوصا ىف هذا العصر الىت تعددت فيه وسائل النقل –الكالم )١

نقال الركاب واألمتعة وسيلة لطمأنة قادة املركبات الفضائية، –واملواصالت 
ليس طمأنة هؤالء فحسب، وإمنا . ووسائل النقل اجلوي والبحربل والرب

طمانة أهليهم وذويهم
للحكم على املتكلم إىل اي –إىل حدما -الكالم مؤشر صادق )٢

أوحرفته
الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، أو بني )٣

التكلم واملخاطبني
رد عما يعانية، وامتصاص النفعاالته، الن تعبري الكالم وسيلة لتنفيس الف)٤

خيفف من –أمام األخرين –ولو كان حيدث نفسه –
حدة األزمة الىت يعانيها أواملواقف الذى يتعرض له

الكالم وسياة رئيسة وى العلمية التعليمية مى خمتلف مراحلها حيث ميارس )٥
واملناقشة التالميذ فيها الكالم من خالل احلوار 

الكالم نشاط إنساىن يقم به الصغيال والكبري، واملتعلم واجلاهل حني تتبع )٦
للفرد فرصة اكثر فىى التعامل مع احلياة، واإلتصاق مع اجلماعة، اذ يعرببه 

٤٤.عن مطالبة الضرورية  ىف هذه احلياة

١٣١- ١٣٠ص . مراجع السابق. ٤٣
١٠٧-١٠٥ص.١٩٩٦. ٣ط .مكتبة النهضة:املصرى. لرتبية الدينيةطرق تدريس اللغة العربية وا.إبرهيم دمحم عطا٤٤
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بعض اجلوانب املهمة ىف التعليم الكالم.ه

تعليم "ىف تعليم الكالم عند دمحم كامل الناقة ىف كتابه مهمةثالثة جوانب 
طرق تدريسه، وهى النطق –مدخله –أسسه " 

.واملفردات القواعد
النطق )١

من أهم هذه اجلوانب، اجلانب الصوتى، اذ يرى الرتبويون األمهية الكربي 
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة ىف لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، 
.تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ

وليكن واضحا ىف الألذهان أنه ليس املطلوب ىف النطق أن ينطق الدارس 

ي ميكن املتعلم 

.
املفردات )٢

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك 

ملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، فبا
وعادة ما تكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهى 

ت التعلم إال من خالل والتدريب على استخدامهما، معىن هذا أن الكلما
السياق، أي من خالل استخدامها ىف مواقف شفوية أو ىف موضوعات للقرءة، 
ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها، 
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املفردات لتطوير القدرة على اخربات والطرق الىت ميكن استخدامها ىف تنمية 
الكالم لدى الدارسني، من ذلك طرح جمموعة من السئلة واألجوبة، وتقدمي 
مواقف حوارية وقصصية تدور كلها حول مواقف من حياة الدارسينوخربات 

.اجتماعية داخل املدرسة مثل املناقشات العامة وغريها
القواعد )٣

نبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األج
. بعضهم ينكر ها متاما

ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهى أن اللغة حتكمها جمموعة 
من القواعد 

الراغب ىف تعلمها سواء مت ذلك ىف وقت مبكر أو وقت متأخر، سواء مت بوعى 

فالقواعد شيئ تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة،
٤٥.ضروري لتعلم مهارات اللغة

جمالت الكالم .و

جمالت الكالم متعددة، وسيذكر الباحث أهم جماالت الكالم ، وهى كما 
:يلى

احملادثة واملناقشة )١
فإذا . ال شك ىف أن احملادثة من أهم الوان النشاط اللغوى للصغا والكبار

أنه ينبغى أن حتظى مبكانة كبرية ىف املدرسة، فحياتنا احلديثة مبا تقتضيه من 

١٣٥-١٣٠ص .٢٠٠٣.. دمحم كامل النقة٤٥
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ما اىل ذلك، تقتضى منا أن يكون  
كل فرد قادر على املناقشة حبيث يستطيع أن يؤدي واجبه كعضو ىف جمتمع 

.إسالمى حر
حكاية القصص والنوادر)٢

. وحكاية القصص والنوادلر من أهم الوان التعبري الشفوى
ئهم، كثريا ما يقضون القصص على ابنائهم، ويقص األطفال قصصا على زمال

وهلذا رمبا كانت القصة والنادرة من الوان التعبري الشفوى إذا استسنينا احملادثة 
.واملناقشة

:ولكى حتقق القصص أهدافها جيب أن يراعى فيها ما يلى 
أن تكون من اختبار التالميذ، ومن املعروف أن الطريقة الىت تتبع ىف )أ

التالميذحصص التعبري أن خيتار املدرس موضوع القصة، وينقله 
حكاية اخلربات الشخصية تعترب مدخال مناسبا لتعليم التالميذ)ب
جيب اال يطلب من التالميذ حكاية قصة ال يستمتعون . جتنب اإلكراه)ج

حبكايتها، وال أن يردد حكاية مسعها زمالؤه منه قبل ذلك، ألن ذلك 
يقتل ىف نفسه أهم عناصر القدرة على التعبري

در حبيث تقابل األذواق املختلفة للتالميذ جيب أن تتنوع القصص والنوا)د

االهتمام املمارسة، فالقاعدة هنا هى أن التالميذ ال ميكن أن يتعلموا )ه
الكالم دون أن يتكلموا

)و
ن ىف عرض القصص والقراءة، لذلك ينبغى استغالل كل هذه امليادي

املشوقة للتالميذ
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وها –ينبغى اال نسمح للتالميذ حبكاية أية قصة قبل أن يستعد هلا )ز
االستعداد يتضمن مراعاة عناصر التخطيط لعملية الكالم السابق ذكرها

اخلطب والكلمات واألحاديث والتقارير)٣
لك، . رمبا كانت احلات للخطابة أقل منها اليوم عن ذى قبل

فاإلنسان يعرض له من املواقف ما يتطلب منه إلقاء كلمة، وهنا يتخرج املوقوف 
.إذا مل يكن قادرا على أن يقوم مبا يتطلبه املوقوف

إنه رسائل أو قص قصة، أو خطبة، أو غري ذلك من ألوان النشاط الكالمى ف
:مراعة ما يلى

أن يتم تعليم الكالم ىف مواقف طبيعية)أ
.أن األلغاظ مهمة، لكنها خادمة لألفكار ومعربة عنها)ب
ينبغى لفت التالميذ إىل املوقف واألماكن الىت جيب االمتناع فيها عن الكالم  )ج

كاحلال عند قراءة القرآن وىف املسجد عند اإلستماع إىل اخلطيب  إخل
املدرس أن منهج التعبري بصفة حاصةجيب أن يدرك )د
يتبغى أن يدرك املدرس أن الغرض من التعبري هو أن يعرب التلميذ عن )ه

األفكاره هو ال عن أفكار املدرس أو غريه من الكبار الذين يتكلمون أمامه 
ىف املنزل أو ىف املدرسة

٤٦.ينبغى عدم مقاطعة التلميذ حىت ينتهى من حديثه)و

التعليمية واستخدامها ىف تعليم مهارة الكالمالوسائل.٣
ماهية الوسائل التعليمية ودورها ىف عملية التعلم والتعليم) أ

الوسيلة التعليمية ما تندرج حتت خمتلف الوسائط الىت يستخدمها األستاذ ىف 
وقد . املوقف التعليمى، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاىن للطلبة

٩٨- ٩٣ص . ٢٠٠٢. دار الفكر العريب: جامعة القاهرة. تدريس فنون اللغة العربية. الدكتور على أمحد مدكور٤٦
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عرفها دمحم
. علمية التعليم

.املدرس من أدوات ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها
أو وسائط تعني على 

وكما قد سبق ذكلره أن الطالب يتعلمون أكثر . التعليم والتعلم وتؤدي إىل إسراعه
ويصبحون أكثر إجيابية إذا ما استخدمت املواد التعليمية الىت تثري أكثر من حاسة 
لديهم، فاشرتاك حاسىت السمع والبصر ىف التعليم يكون أفضل من استخدام حاسة 

٤٧.السمع مبفردة

لوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من الدراسات ضرورة استحدامها ا
ودورها ىف رفع مستوى حتصيل الطلبة، وخاصة بعد أن اتسعت املناهج الدراسية 

ميكن تلخيص الدور الذى . وتعددت جوانبها وأصبحة املعارف واملعلومات تزداد يوم
:م والتعلم مبا يلىتلعبه الوسائل التعليمية ىف عملية التعلي

إثراء التعليم)١
قتصادية التعليمإحتقيق )٢
املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم)٣
٤(
املساعدة على اشرتاك مجيع حواس املتعلم ىف عملية التعلم)٥
لميذ اإلجيابية ىف إكتساب اخلربية )٦

أنواع الوسائل التعليمية) ب
يرى الفوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل جمموعات، وذلك حسب احلاسة 

: الىت ختاطبها، وهي

١٥٥-١٥٤. ٢٠١١. : ماالنق. مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. أوريل حبر الدين٤٧
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الوسائل التعليمية بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل الكتب والصورة .١
التعليمية والرسومات واخلرائط 

الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية الثابته، مثل أفالم ثلبته .٢

الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحرك، مثل أفالم املتحركة .٣
وأشرطة الفيديو وأقرص احلاسوب

نف ىف وأما تصنيف الوسائل املستعملة ىف تعليم اللغة العربية، فهى تص
:

١. :
الكتاب املدرس وما أشبه ذلك

: الوسائل السمعية، وهى الىت يستفاد منها عن طريق األذن وأمهها .٢
والتسجيالت الصوتية

طريق العني واألذن معا الوسائل السمعية البصرية، وهى الىت يستفاد منها عن .٣
٤٨.التلفاز، والصور وغريه: وأمهها : 

وسائل التعليمية الكالمية أو احلديثة) ج
حيتاج تعلم هذه املهارة إىل الكثري من الوسائل واملعينات، ألن احلجل والرتدد 
واخلوف من ارتكاب األخطء تغلب على املتعلم ىف املرحل األوىل وتعوقه عن 

.واحلديثاالشرتاك ىف النطق 
) الكالم(اما الوسائل الفعالية ىف تعليم النطق واحلديث 

:وأقلها كلفة مع بعض الشرح لطرق استخدام هذه الوسائل كما يلى
لوحات العرض.١

١٥٩- ١٥٦ص ) ٢٠١١(املرجع السابق . أوريل حبر الدين٤٨



٣١

ع وإذا مل تتوافر تلك الوحات 
ىف مدرستك فمن السهل أن يقوم جنار املدرسة بعمل لوحة كبرية من اخلشب 

فكل . 
مسطح مصنوع من اخلشب العادي أو لصناعى أو الكرتون يصلح هلذا 

الغرض إذا كانت مساحته حواىل مرتين مربعني
وقد

اللغات األجنبية وصرفوا كل جهدهم إىل استخدام السمعيات فقط، ولكن 
حاسي السمع والبصر متالزمتان متضامنتان ىف استيغاب اللغة األجنبية، 
حيث تساعد السمعياة على النطق، وتؤكد املرئيات مواقف افتصال اللغوي 

إلطار احلسى والنفسي واإلجتماعي، وتعني املتعلم على فهم معىن ما يقول وا
. وسرعة تذكره ىف املواقف املشاهدة

السبورة الطباشريية .٢
لقد اعتماد املعلم على وجود السبورة ىف كل فصل دراسي يدخله، حبيث 
صارت ظاهرة مألوفة عادية يسهل إمهاهلا وتقل االستفادة منها كوسيلة 

. فعالةتعليمية 

.
صور اجلائط.٣

وغلى املعلم أن يبذل جهده لكى . ها ويصفها ويبعث احلياة فيهاليتحدث عن
يشجع الدارسني على التفكري بعقلية األشخاص الذين تبينهم الصور وختيل 
ما فعلوه قبل ذلك وما سينجزونه، ولكي يستطيع املعلم ذلك عليه أن يبدأ 



٣٢

يشرخح بتعريف الدارسني بألشياء املألوفة لديهم ىف الصورة ىف اول األمر، مث
.معىن األشياء اجلديدة مع الدارسني

ميناء الساعة.٤

وميكن صنعها من لو من اخلشب املضغوط أو املاسونيت، . احلديذ والنطق
ون الضروري أن . 

الساعة حبيث يتحرك كل عقرب على حدة، وأن يكون أرقامها يصمم وجه 
.واضحة من أبعد مكان ىف احلجرة

)املمغنطة(اللوحة الوبرية واملغناطيسية .٥
أن اللوحة الوبرية واملغناطيسية تستطيع العلم مبعاونة الدارسني عمل لوحة 
وبرية من  خامات حميلية رخيصة، وتغلف ضهور الصور أو اجلمل بعد 

على ورق مقوى بغالف من الكستور أو اجلوخ أو ورق الصنفرة لصقها
.احلشن وتثبت على اللوحة بسهولة إذا ضغط الشحص عليها خبفة

الشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة.٦
تتكون هذه الشرئح من صور إجيابية شفافة، بيضاء وسوداء أو ملونة، 

ح ىف جهاز العرض وعند وضع هذه الشرائ. مثبتة ىف إطار من الورق املقوى
اما األفالم . 
.ملم٣٥الثابتة فهى جمموعة من هذه الصور تنتظم ىف شريط طويل سعته 

األلعاب اللغوية.٧
األلعاب اللغوية الىت تساعد على ممارسة النطق واحلديث هى لعبة 
ن احملافظة املفردة، وتبني قوة الذاكرة 

٤٩.البصرية
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